
PERFEKTNE 
ČAPOVANÉ 
PIVO NA 
JEDEN 
DOTYK 

B E E R M A T I C 
Automatizovaný dávkovač čapovaného piva
D U A L  T A P



AUTOMATIZÁCIA NIKDY NECHUTILA TAK DOBRE
Multiasking je kľúčovou zručnosťou každého barmana. Od prijímania objednávok, prípravy kokteilov a iných nápojov, 
spracovania platieb a udržiavania čistoty na pracovisku až po zabezpečenie plnej pozornosti hostí a vytvorenie 
pozitívnej atmosféry. BEERMATIC DUAL TAP je plnoautomatický výčap čapovaného piva so samo napeňovacím 
mechanizmom. Hands-free ovládanie porcií umožňuje podávať prednastavené množstvo vychladeného čapovaného 
piva a peny – vždy pri perfektnej teplote a so správnym množstvom peny. Pivo za pivom.

Horná a spodná poloha plošiny je nastaviteľná tak, aby 
vyhovovala dvom rôznym výškam skla. Vodidlo možno 
tiež posúvať dopredu a dozadu, aby sa prispôsobilo 
každému tvaru skla. Minimálny výškový rozdiel/medzi 
dvoma plošinami: 20 mm

VEĽKÝ 
Pohár:  
155 - 240 mm

MALÝ

Pohár:  
135 - 200 mm

ZVÝŠTE 
PRÍJMY

Kým sa pivo načapuje, nie je potrebná 
žiadna ďalšia pozornosť. To vytvára 
časové úseky napríklad na spracovanie 
platieb, prípravu objednávok alebo 
upratovanie. Tieto ušetrené sekundy sa 
zdajú byť zanedbateľné, ale keď 
obsluhujete veľké množstvo ľudí,  
automatické zdieľanie práce sa stáva 
meradlom efektívneho obsluhovania davu.

BEERMATIC je priestorovo úsporné 
zariadenie, pretože nie je potrebná žiadna 
ďalšia chladnička pre pivný sud. Vďaka 
svojmu kompaktnému dizajnu a malým 
rozmerom sa tento pultový dávkovač hodí 
do rôznych prostredí. Dá sa tiež ľahko 
prepravovať a inštalovať na pop-up 
udalostiach a vonkajších miestach.

JEDNODUCHÉ
UMIESTNIŤ & 

NAINŠTALOVAŤ

Pomer piva k pene je možné prispôsobiť 
rôznym druhom piva alebo podľa 
miestnych preferencií. Systém má výčapný 
objem 65 litrov, čo znamená, že dokáže 
načapovať 130 dokonale vychladených 
pív (0,5 l) za sebou. Vnútorný chladiaci 
systém ochladzuje pivo na ceste zo suda 
cez stroj, takže čapované pivo môže byť 
podávané priamo zo sudov s teplotou 
okolia. 

VYSOKO KOMPATIBILNÉ S POHÁRMI 
RÔZNYCH VEĽKOSTI:

DÔSLEDNÉ 
VYSOKO 

KVALITNÉ PIVO

Dávkovač je 
kompatibilný s 
priemerom skla:

50 AŽ 105 MM.



RÝCHLEJŠÍ , JEDONDUCHŠÍ A ČISTEJŠÍ

KAVIARNE, 
REŠTAURÁCIE, 

 PUBY

POJAZDNÉ 
STÁNKY 

VONKAJŠIE 
PIVNÉ AKCIE ZÁBAVA

PODUJATIA A 
CATERINGY

Dvojitý kohútik ponúka veľkú flexibilitu a 
umožňuje súčasne pripojiť dva 
samostatné sudy s rôznymi druhmi piva. 
Automatická naklápacia jednotka je 
navyše kompatibilná so všetkými 
štandardnými bežnými veľkosťami skiel. 
Keďže kompaktný dávkovač sa dá ľahko 
prepravovať a inštalovať a pretože 
nevyžaduje dodatočné chladenie, je 
skvelou voľbou pre vonkajšie/dočasné 
akcie.

PREVÁDZKOVÁ 
FLEXIBILITA

BEERMATIC je skvelý nástroj na kontrolu 
nákladov. Porcie sa dajú veľmi presne 
kontrolovať, bez rozliatia piva a/alebo 
peny. Odpad čapovaného piva sa vo 
všeobecnosti odhaduje na 20 % na sud.
(1) Vnútorný chladiaci systém umožňuje,
že všetky svoje sudy môžete skladovať pri
teplote okolia, čo vám ušetrí náklady na
energiu a dodatočné náklady na
chladiareň alebo chladničku.

ZNÍŽENIE
NÁKLADOV

HYGIENA A  
BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN  

SAFETY

Presné porciovanie úplne zabráni rozliatiu, nie 
je potrebné žiadne rezanie/odstraňovanie a 
pracovný priestor zostáva vždy čistý. 
Rozčlenený dizajn dávkovača je navrhnutý 
tak, aby sa zabránilo kontaminácii a 
zjednodušili sa postupy čistenia. Pomocou 
tohto systému môžete znížiť kontaktné body 
medzi sklom a človekom a zachovať najvyššie 
štandardy bezpečnosti potravín, hygieny a 
dezinfekcie.

Na rozdiel od tradičných 
výčapných systémov, ktoré 
vyžadujú, aby sudy na pivo boli 
chladené 24 hodín pred 
pripojením k kohútiku, 
BEERMATIC ochladí každú 
porciu jednotlivo na ceste zo 
súdka do pohára. 

OKAMŽITÉ POUŽITIE

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE, OBSLUHA A ČISTENIE:



DOKONALÁ TEPLOTA

PENA KONTROLA

Množstvo peny je možné 
manuálne upraviť v závislosti od 

miestnych preferencií a typu piva.

Teplotu piva je možné 
individuálne prednastaviť, aby 

sa každý druh piva podával 
tak studený, ako potrebuje.

FUNKČNÉ VLASTNOSTI
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1. Stlačte raz pre dávkovanie:
Je to také jednoduché. Jedným stlačením tlačidla
výčapu načapujete prednastavené množstvo piva.

2. Nakláňanie:
Operácia výčapu spočíva v naklonení pohára do
správneho uhla, aby sa zabezpečilo perfektne
načapované pivo.

3. Ovládanie porcií:
Veľkosť porcie je možné prednastaviť tak, aby sa
vždy nalialo rovnaké množstvo. Žiadne prelievanie
piva alebo peny.

4. Kontrola peny:
Množstvo peny je možné nastaviť a upraviť pre oba
kohútiky jednotlivo.

5. Vnútorný chladiaci systém:
Pivo pri okolitej teplote sa ochladzuje pri prietoku
pivnými okruhmi.

6. Dva pivné okruhy:
Tento dvojvýčapný model má dva okruhy, takže je
možné pripojiť dva rôzne druhy piva a naliať
súčasne.

7. Funkcia počítania/záznamu:
Na displeji sa zobrazuje počet naliatych pív.
Prostredníctvom používateľských nastavení môžete
číslo nakonfigurovať podla objemu vašich pohárov.

8. Automatický alebo manuálny režim dávkovania:
Je to jednoduchý proces prepínania z automatického
do manuálneho režimu dávkovania alebo naopak
cez ovládací panel.

!

9. Upozornenie na prázdny sud:
Keď v okruhu piva zostane menej ako 0,5 litra, na
ovládacom paneli sa rozsvieti kontrolka „SOLD
OUT“.
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BEERMATIC DUAL TAP DUAL

TECHNICKÉ ÚDAJE

DBF-AS65WE-EU 
Automatický dávkovač piva 
Kód položky B078-D011

Podobne ako pri tradičných čapovacích systémoch, inštalácia vyžaduje komponenty, ako sú plynové fľaše s CO2, 
regulátory, spojky sudov, pivné hadice. Zapojenie konzultujte s dodávateľom nápojov, pivovarom alebo distribútorom.

Žiadne prelievanie

Prelievanie je skutočným nákladovým faktorom a 
dodatočné rozliatie môže spôsobiť značné straty. 
Vďaka funkcií presnej kontroly porcií tento problém 
odpadá. 

Žiadny penový odpad

Len čo sa súdok príliš zahreje, uvoľní sa prebytočný oxid 
uhličitý, čím sa zvýši množstvo peny. Pivo bude mierne 
kyslé a dokonca zakalené. Zabránenie nekontrolovanej 
tvorbe peny vnútorným chladiacim systémom pomôže 
znížiť množstvo peny od začiatku.

Menej zatuchnuté pivo

Sledovanie predaja piva znižuje celkový problém so 
skladovaním piva, ktoré nikto nechce. Vstavané 
počítadlo na displeji vám pomáha sledovať predaj 
piva v reálnom čase a poskytuje možnosť sledovať 
trendy spotreby v priebehu času.

Odpájanie iba prázdnych sudov

K odčapovaniu suda dochádza príliš skoro, pretože 
barmani nevedia, či – alebo koľko – piva zostalo v sude.

BEERMATIC má indikátor, ktorý ukazuje, kedy sa sud 
vyprázdňuje, eliminuje dohady a pomáha vám predať do 
poslednej kvapky.

1. Odborníci z odvetvia kalkulujú
s úrovňou odpadu v rozmedzí 20%

Model DBF-AS65WE-EU

Typ Obsluha automatického výčapu čapovaného piva

Kód položky B078-D011

Obvod Model Dual Tap s 2 okruhmi na pivo (na pripojenie 2 sudov na pivo)

Chladiaci systém Interný

Typ ochladzovania Vzduchom chladený

Rýchlosť dávkovania 34-49 ml/s (2.0 – 3.5 bar)

Kapacita výdaja 65 l po počiatočnom schladení (30◦ C => 8◦ C/4 hod.) 
ďalších 10,2 l po 45 minútach regenerácie

Obmedzenia prevádzkových podmienok Rozsah teplôt okolia: 5° C / 32° C 
Rozsah napätia: Menovité napätie ± 6 %

Vonkajšie rozmery (Š x H x V) 367 x 674 x 764 mm

Inštalačný priestor (š x h) 460 x 724 mm

Čistá hmotnosť/Hrubá hmotnosť 50 / 56 kg

Exteriér Kryt pohonu: ABS plast / Skrinka: lakovaná oceľ

Chladivo R134a/175g.

Elektrické pripojenie 220-240V/50Hz

Spotreba elektriny 24h 285 Watt (Zaťaženie 74%)

Označenie CE Áno (60Hz vylúčené)

MENEJ ODPADU S TECHNOLÓGIOU HOSHIZAKI BEERMATIC

Referencia 1. Zdroj: časopis BAR BUSINESS september 2016, článok ‘7 nehospodárnych hriechov: Ako strácate zisk z predaja čapovaného piva

MAJTEMENEJODPADU
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